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FATURA ŞABLONLARI 

Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu “Yönetim – Şirket 

Tanımları – Fatura Şablonları” ekranından tasarlayıp, oluşturabilirsiniz. 

 

Şekil 1 Şirket Tanımları Ekranı 

“Şirket Tanımları” ekranından ilgili şirket seçilerek “Fatura Şablonları” düğmesi tıklanır. 

Açılan “Fatura Şablonları” sayfasında; daha önceden var olan, yeni eklenen tüm şablon bilgileri görüntülenmektedir. 

Görüntülenen tüm şablon bilgileri önizlenebilir, indirilebilir, güncellenebilir ve kopyası oluşturulabilir. 

 

Şekil 2 Fatura Şablonları Ekranı 

 

“Yükle” düğmesine basılarak yeni şablon dosyası eklenebilir. 

 

Şekil 3 Fatura Şablonu Yükleme Ekranı 
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Şekil 4 Fatura Şablonu Yükleme Mesaj Ekranı 

“Varsayılan Yap” ile oluşturulan şablon varsayılan yapılabilir. Varsayılan yapılan şablon “e-Fatura - Taslaklar – Yeni 

Fatura” bölümünde “XSLT Bilgisi” alanında ve “Fatura İşlemleri – Fatura Oluştur” bölümünde “XSLT Seçimi” alanında 

seçilmiş olarak görüntülenecektir. Birden çok XSLT dosyası varsa biri varsayılan olarak seçilmelidir. 

Varsayılan olarak seçilen şablon “Varsayılan Şablon” kolonunda “Evet” olarak görüntülenir. Varsayılan seçilmeyenler 

ise “Hayır” olarak kalmaktadır.  

“Sil” düğmesi ile varsayılan olan ya da olmayan şablon silinebilir. 

 

Şekil 5  Fatura Şablonu Sil Ekranı 

 

Şekil 6 Fatura Şablonu Sil Mesaj Ekranı 

Şirket kendi isteğine bağlı olarak fatura üzerinde görmek istediği logoyu ekleyebilmesi için “Tasarla” ekranından 

yararlanabilir. Burada kullanılacak logolar ( .jpeg, .png ve .gif ) uzantılı olmalıdır. Açılan ekranda “Şablon Adı” ve 

“Şablon Açıklaması” girilerek “Şablon Seçimi” yapılır. “Modern Şablon” seçilerek yeni bir fatura şablonu tasarlanabilir.  
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“Şablon Seçimi” satırındaki görsel, tasarlayacağınız şablona ait ekran görüntüsünü göstermektedir.  

 

Şekil 7 Tasarla Ekranı 

“İleri” düğmesine tıklanarak ilerlenir. 

 

Şekil 8 Fatura Şablonu Tasarla Ekranı 

Yukarıdaki ekranda ilgili değişiklikler yapılarak “Önizle” düğmesi yardımıyla şablon içeriği önizlenebilir, “Kaydet” 

düğmesi ile şablon kaydedilebilir. 
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FATURA ALANLARI 

Fatura şablonu üzerindeki alanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenmiş UBL-TR standardına göre hazırlanmıştır. 

Bu alanlar şu şekilde gruplanmıştır: 

1. Satıcı 

Fatura İşlemleri – Fatura Oluştur – Alıcı / Satıcı Bilgileri (SATICI) ve e-Fatura – Taslaklar –Yeni Fatura – Satıcı Bilgileri 

alanlarında görülen bilgiler “Yönetim – Şirket Tanımları – Şirket Ekle” ekranından da girilmiş olabilir ve bu alanda 

görüntülenmektedir. 

Görüntülenen bu alanlar; 

 Ad 

 Adres 

 Telefon / Faks 

 Web Sitesi 

 e-Posta 

 Vergi Dairesi 

Şirkete ait ek tanımlar (TAPDK No, Bayi No, … vb.) alanlar yukarıda eklenmemiş olsa da eğer fatura verisinde 

mevcutsa şablon üzerinde görüntülenecektir. İsteğe bağlı olarak zorunlu olan alanlar hariç ekleme – çıkarma işlemi 

yapılabilir. 

 

Şekil 9 Gönderici Fatura Alanı 

2. Alıcı 

Fatura İşlemleri – Fatura Oluştur – Alıcı / Satıcı Bilgileri (ALICI) ve e-Fatura – Taslaklar –Yeni Fatura – Alıcı Bilgileri 

alanlarında görülen bilgiler “Yönetim – Şirket Tanımları – Şirket Ekle” ekranından da girilmiş olabilir ve bu alanda 

görüntülenmektedir. 

Görüntülenen bu alanlar; 

 Ad Öneki 

 Ad 

 Adres 

 Telefon / Faks 

 Web Sitesi 

 e-Posta  

 Vergi Dairesi 
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Şirkete ait ek tanımlar (Abone No, Dosya No, … vb.) alanlar yukarıda eklenmemiş olsa da eğer fatura verisinde 

mevcutsa şablon üzerinde görüntülenecektir. İsteğe bağlı olarak zorunlu olan alanlar hariç ekleme – çıkarma işlemi 

yapılabilir. 

 

Şekil 10 Alıcı Fatura Alanı 

3. Fatura Künyesi 

Faturanın içeriğinde bulunan aşağıdaki alanlardan isteğe bağlı olarak zorunlu olan alanlar hariç ekleme – çıkarma 

işlemi yapılabilir.  

Fatura Künyesi tablo satırlarında görüntülenen bu alanlar; 

 Tarih 

 Fatura No 

 Özelleştirme No 

 Senaryo 

 Fatura Tipi 

 İrsaliye No/Tarih 

 Sipariş No 

 Sipariş Tarihi 

 Sipariş No 

 Son Ödeme Tarihi 

 Oluşma Zamanı 

 Ek Künye Verileri 

 

Yeni bir fatura şablonu oluştururken yukarıda bulunan alanlardan “Ek Künye Verileri” alanı hariç diğer alanlar 

otomatik seçili olarak gelmekte ve bu seçili alanlar fatura üzerinde görüntülenmektedir. İsteğe bağlı olarak zorunlu 

olmayan bu seçenek seçilerek fatura üzerinde görüntülenmesi sağlanabilir.  



      
 

7 / 13 
 

 

Şekil 11 Fatura Künyesi Fatura Alanı 

“Ek Künye Verileri” seçeneğinin seçilmesi ile e-Fatura –Taslaklar – Yeni Fatura ekranında bulunan not alanına ve 

“Fatura işlemleri – Fatura Oluştur” ekranında bulunan “Notlar” kısmında bulunan 8 farklı not alanına eklenmesi 

istenen ek künye verileri tek tek aşağıdaki formatta girilebilir. 

- Örnek Format     -   

## Ek Künye Verisi 1: 123 

## Ek Künye Verisi 2: 345 

 
 

4. Fatura Satırları 

Faturanın içeriğinde bulunan aşağıdaki alanlardan isteğe bağlı olarak zorunlu olan alanlar hariç ekleme – çıkarma 

işlemi yapılabilir.  

Fatura Satırları alanında görüntülenen bu alanlar; 

 Sıra No 

 Alıcı Ürün Kodu 
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 Satıcı Ürün Kodu 

 Üretici Ürün Kodu 

 Mal Hizmet 

 Açıklama 

 Miktar 

 Birim Fiyat 

 İskonto Oranı 

 İskonto Tutarı 

 Mal Hizmet Tutarı 

 KDV Oranı 

 KDV Tutarı 

 Diğer Vergiler 

 Satır Açıklaması 

 

Yeni bir fatura şablonu oluştururken yukarıda bulunan alanlardan “Alıcı Ürün Kodu”, “Satıcı Ürün Kodu”, “Üretici 

Ürün Kodu”, “Açıklama” ve “Satır Açıklaması” alanları hariç diğer alanlar otomatik seçili olarak gelmekte ve bu seçili 

alanlar fatura üzerinde görüntülenmektedir. İsteğe bağlı olarak zorunlu olmayan bu seçenek seçilerek fatura üzerinde 

görüntülenmesi sağlanabilir.  

Sadece “Fatura Satırları” alanında sağ tuşa basılarak ya da çift tıklanarak açılan ekranda “Alanı Güncelleştir” işlemi 

yapılabilir. Bunun amacı; “Fatura Satırları” altında bulunan seçeneklerin başlığını değiştirmektir.  

Bu işlem Gönderici, Alıcı, Fatura Künyesi, Fatura Satırları, Dip Toplamlar alanlarında bu işlem yapılmamaktadır.  

 

Şekil 12 Fatura Satırları Fatura Alanı 

“Sıra No” alanı için sağ tuşa basılarak ya da çift tıklanarak açılan ekranda ”Alanı Özelleştir” seçilir. “Alan Başlığı (Özel)” 

kısmına değiştirilmek istenen isim yazılır.  
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Şekil 13 Fatura Alanı Ayarları 

Değiştirilen isim ile fatura şablonu görüntülendiğinde “Sıra No” olarak gözüken alanın “No” olarak güncellendiği 

bilgisi görüntülenir. 

 

Şekil 14 Alan Özelleştir ile Yapılan Fatura Şablon Tasarla Ekranı 

5. Dip Toplamlar 

Faturanın içeriğinde bulunan aşağıdaki alanlardan isteğe bağlı olarak zorunlu olan alanlar hariç ekleme – çıkarma 

işlemi yapılabilir.  

Dip Toplamlar alanında görüntülenen bu alanlar; 

 Toplamlar Tablosu (TL Karşılıkları) 

 Toplamlar Tablosu 

Bu alanda bulunan seçeneklerden sadece “Toplamlar Tablosu (TL Karşılıkları)” eklenip – çıkarılabilir. 
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“Toplamlar Tablosu (TL Karşılıkları)” alanında yukardaki satırların TL karşılıklarına ek olarak döviz kuru satırı da 

gösterilir. 

 

Şekil 15 Dip Toplamlar Fatura Alanı 

 

“Önizle” kolonuna tıklandığında XSLT dosyası önizlenebilir. 

 

Şekil 16 XSLT Önizle Ekranı 

“İndir” kolonuna tıklandığında XSLT dosyası indirilebilir. 
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Şekil 17 XSLT İndir Ekranı 

“Güncelle” kolonuna tıklandığında XSLT dosyası güncellenebilir. 

 

Şekil 18 XSLT Güncelle Ekranı 

“Kopya Oluştur” kolonuna tıklandığında XSLT dosyasının kopyası oluşturulabilir. 

 

Şekil 19 XSLT Kopya Oluştur Ekranı 
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Şekil 20 XSLT Kopyası Oluşturulmuş Fatura Ekranı 

“Excele Çıkar” düğmesi ile XSLT bilgileri excele çıkarılabilir. 

İÇERİK EKLE / DÜZENLE 

“Yer Seçimi” alanında 13 adet içerik alan bilgisi bulunmaktadır. İstenilen içerik alanlarına metin, resim, tablo vb. 

eklenebilmesi için “Yer Seçimi” alanından içerik alanı numarası (İçerik Alanı 1) seçilerek “İçerik” alanına içerikler 

eklenebilir.  

Eklenen içerik bilgisindeki metinler koyu, italik, altı çizgili, renkli, vurgulu vb. yapılabilir. Yazı tipi, madde işaretleri, 

numaralandırma, tablo, resim ( .jpeg, .png ve .gif ) vb. eklenip, değiştirilebilir. Eklenen resimlerin boyutu 200 px 

yüksekliğinde ve 250 px genişliğinde olmalıdır. 

 

Şekil 21 İçerik Ekle / Düzenle Ekranı 
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Şekil 22 İçerik Eklendikten Sonra Fatura Şablonu Tasarla Ekranı 

GENEL AYARLAR 

Bu ekranda şablonun adı, açıklaması güncellenebilir.  

Tarayıcıdan faturalar HTML olarak indirilip açıldığında “HTML Sayfa Başlığı” alanında yazan metin üst pencere 

başlığında görünür. 

“Min. Fatura Genişliği (px)” ve “Max. Fatura Genişliği (px)” alanları ile faturanın boyutu belirlenebilir. Minimum 

genişlik 450 – 1250 arasında, Maximum genişlik 750 – 1250 arasında olmalıdır.  

  

Şekil 23 Genel Ayarlar Ekranı 

Genişlik ayarları yukarıdaki aralıklar dahilinde olmazsa aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir. 

 

Şekil 24 Genel Ayarlar Uyarı Mesaj  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 
 
 

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:85 Stadhan K:1 34387 

Şişli/İstanbul 

Tel: 0(212) 370 42 00 

Fax: 0(212) 212 00 35 

Müşteri Hizmetleri: 0(850) 250 67 50 

e-Posta: info@efinans.com.tr 

www.efinans.com.tr  

        

 
 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/efinanstr
https://twitter.com/eFinansTR
https://www.linkedin.com/company/efinans
mailto:info@efinans.com.tr
http://www.efinans.com.tr/

